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Tijdens dit rondje rondom Rijckholt rolt u eerst een rondje door Rijckholt met mooi uitzicht p het kasteel. 
Dan rolt u over een  smalle asfaltweg met rechts uitzicht op het Savelsbos. U passeert het voormalig 
zusterklooster in Rijckholt en rolt dan verder RD richting Gronsveld. In Gronsveld rolt u door een mooi 
parkje. Aan het eind passeert u kasteel Rijckholt waar u op de grote parkeerplaats mooi zicht heeft op het 
kasteel.  Aan het eind moet u omhoog rollen maar dit is goed te doen. Bij eetcafé Riekelt kunt u binnen of 
het leuke terras (er is ook een binnenterras) nog iets eten en drinken.  

 
Startpunt: Eetcafé Riekelt  Rijksweg 184, Rijckholt. Tegenover het café is een grote parkeerplaats, die u via 
het Brandwegske (bij tankstation) kunt oprijden. 
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 ROL-route 7 RIJCKHOLT 4,5 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u R. Vlak daarna 
aan de kruising gaat u RD en passeert u meteen 
rechts het kerkje O.L.V. Onbevlekt Ontvangen 
(1882).  
 

(Het kerkje was oorspronkelijk de kapel van het 
klooster van de Franse paters Dominicanen. Rechts 
naast de kerk ligt een bijzonder kerkhof).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R 
(Kasteelstraat) omlaag. Neem nu de eerste weg L 
(De Bounamstraat).  
 

(Rechts ziet u Kasteel Rijckholt, waar u straks nog 
langs komt).  
 

De weg buigt naar links en heet nu ’t 
Greuntsje. Negeer veldweg rechts. Aan de 
voorrangsweg bij wegkruis gaat u R over het 
fietspad. Let op! Na 250 m gaat u aan de 4-sprong 
L (fietsroute 74) over de asfaltweg.   
 

2. Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u L 
(fietsroute 73) over de smalle asfaltweg. Na 200 m 
rolt bij kloostermuur Rijckholt binnen.  
 

(Achter deze kloostermuur ligt het grote bijzondere 
kerkhof van de Zusters Onder de Bogen. In circa 575 
graven liggen circa 1725 zusters begraven. De 
zusters liggen met drieën in een graf. In een van de 
graven ligt de zus van Godfried Bomans. Mogelijk is 
de grote poort open (even proberen) en dan ziet u 
rechts het kerkhof).  
 

Negeer bij ingang van voormalig klooster 
veldweg rechts.  
 

(Dit klooster is in 1912 gebouwd door de Franse 
slotzusters Dominicanessen. Het klooster heette toen 
Val Sainte Marie (Mariadal). Van 1923 tot 2003 was 
het klooster in het bezit van de Zusters onder de 
Bogen en heette Klooster Huize Immaculata. Vanaf 
2003 heeft het voormalige klooster diverse andere 
functies gehad)..  
 

Aan de 4-sprong bij grote eikenboom 
“Julianaboom” (1909), wegkruis en de in 2009 in 
ere herstelde waterpomp gaat u RD.  Aan de 
volgende 4-sprong bij stenen wegkruis en Maria 
“kapelletje” aan gevel woning gaat u verder RD 
(Voerenweg).  
 

(Aardigheidje: wanneer de inwoners van Rijckholt 
vroeger kiespijn hadden, kwamen ze bij dit wegkruis 
bidden).  
 

U passeert de kapel van O.L. Vrouw van 
Toevlucht en blijft de smalle asfaltweg (fietsroute 
73) RD volgen.   
 

(De kapel, lokaal bekend als de kapel in de 
Sjêchelder, is in 1960 gebouwd naar aanleiding van 
de 75 jarige aanwezigheid van Dominicanen in 
Rijckholt).   

Aan de ongelijke 5-sprong bij zitbank rolt u 
verder RD. U passeert het kerkhof van Gronsveld.   
 

3. Let op! Meteen voorbij het plaatsnaambord 
“Gronsveld” gaat u L door de brede ijzeren poort 
het Europapark binnen.  
 

(Als de grote poort gesloten is, ga dan na het kerkhof 
L. De weg buigt naar links. (Hier kunt u via de poort 
het park bezoeken). Aan de T-splitsing gaat u R. Aan 
de voorrangsweg R. Neem nu de eerste weg L (van 
Caldenborghstraat) omlaag. Ga nu verder bij **** in 
punt 4)   
 

(Het anderhalf hectare grote  park werd in de jaren 
1935-1940 aangelegd door de Gronsveldse 
industrieel Albert Hayen. De van oorsprong Engelse 
tuin is ontworpen door Ing. Fokker uit Den Haag. Het 
park herbergt enkele unieke bomen. Het woonhuis en 
park werden na de dood van Albert Hayen verkocht 
aan de voormalige gemeente Gronsveld. Het 
woonhuis deed dienst als gemeentehuis en later als 
restaurant. Nu is het afgebroken. Het park, een klein 
arboretum, telt zeker 25 verschillende bomen, zowel 
inheems als uitheems. Lokaal wordt het park “Klokke 
Roland: genoemd).  
 

Blijf de asfaltweg volgen door het park. (U kunt 
natuurlijk ook nog een rondje door het park maken). 
Ga weer door een ijzeren poort. Even verder gaat 
u aan de klinkerweg R en ga dan meteen L de 
asfaltweg omlaag. Aan de doorgaande weg in 
Gronsveld gaat u L.  
 

4. Neem nu de eerste weg R (van 
Caldenborghstraat) omlaag. **** Bij 2 ongelijke 4-
sprongen gaat u RD. Beneden aan de kruising, 
met voor u de Mathijs Roosenstraat, gaat u L 
(Hogeweg). Aan de volgende kruising bij  de links 
gelegen rijksmonumentale voormalige “Hoeve 
het Broek” (18e/19e eeuw/Waterrijk 1) rolt u RD 
(Hogeweg) Negeer meteen veldweg links 
(Waterrijk 3).  
 

(Aan het einde van deze weg ligt de voormalige met 
mergelstenen gebouwde carréhoeve “Waterrijk”, die 
dateert uit de laatste helft van de 18e eeuw en de 
eerste helft van de 19e eeuw).  
 

U verlaat de bebouwde kom van Gronsveld. Aan 
de 3-sprong bij bijzonder betonnen wegkruis en 
zitbank gaat u L.  
 

(Direct na de Tweede Wereldoorlog is op initiatief van 
een aantal jongelui uit Rijckholt het oude vervallen 
ijzeren kruis, dat hier aan de toenmalige 4-sprong  
stond, vervangen door het huidige betonnen kruis 
waarin fraaie scherven van porselein (Mosafabriek)  
en glazen knikkers zijn verwerkt.  In ruil voor boter, 
die toen geschonken is door gez. Aarts, kwam men 
aan de destijds schaarse materialen. 
 



Als u hier de grote parkeerplaats opgaat, dan heeft u  
heeft u mooi zicht op kasteel Rijckholt. Het oudste 
gedeelte stamt uit de twaalfde eeuw. In 1489 werd het 
kasteel bij een bestorming zwaar beschadigd, maar 
gelijk daarop weer herbouwd. Eind zeventiende eeuw 
werd tegen de vijftiende-eeuwse toren een 
woonvleugel gebouwd. De beide haakse vleugels 
werden tussen 1703 en 1735 opgetrokken).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (Carolusweg). (U heeft 
hier rechts weer mooi zicht op het kasteel). Aan de 
volgende 3-sprong gaat R (Dominikanenstraat). 
Negeer zijwegen en rol omhoog tot boven bij café 
Riekelt waar u binnen of op het leuke terras (ook 
(verwarmd) binnen terras) nog iets kunt eten of 
drinken.

 
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 


